HTC 1500 ixT
- En åkbar slipmaskin för små och stora golv

Fungerar lika bra på stora som små ytor
HTC 1500 ixT är en åkbar slipmaskin som fungerar lika bra på stora ytor som små. Den svänger 180° på stället. Maskinens
sliphuvud består av 2 st modifierade HTC 650 HDX-huvuden, slipbredden är ca 1,4 m, motorerna är på 11 kW vardera.
Maskinen är otroligt effektiv och slipar stora ytor på kort tid vilket innebär en stor tidsvinst för uppdragsgivaren. HTC 1500 ixT är
kompakt och lättmanövrerad med en lättförståelig och överskådlig manöverpanel. Den är dessutom tystgående och har en
genomtänkt ergonomisk design. Maskinen är eldriven men har även batterier som bl.a. underlättar vid transport då man kan köra
maskinen vid t.ex. lastning och lossning.
HTC 1500 ixT är utrustad med Mist Cooler System och har två integrerade sugar vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Sliphuvudet
kan höjas och sänkas, och det tillsammans med EZchange™-systemet gör det lätt och smidigt att byta verktyg och sparar mycket
tid.
Vill man ha en effektiv maskin som avverkar stora som små ytor på kort tid, som ger ett professionellt intryck samtidigt som den är

lätt att manövrera, då är HTC 1500 ixT den rätta maskinen. HTC 1500 ixT slipar upp till 30 m² HTC Superfloor™, polerad
betong, per maskintimme.
En maskin för stora ytor, som också kan hantera små områden
Tystgående maskin med ergonomisk design
Kompakt och lätt att använda, styrs med joysticks
Integrerade sugenheter
Batteridrift för transport, lastning och avlastning
40 m elkabel
Slipbredd 1,4 m

4 slipskivor (X-modell)
Med 4 slipskivor blir slipning och borttagning upp till 30 % mer effektiv och golvet naturligtvis planare.

Flytande kåpa
Tillsammans med dammsugaren förhindrar flytande slipkåpan dammspridning i lokalen. Eftersom
HTC:s slipkåpor är flexibla kan du slipa mycket närmare hörn och kanter.

MCS™ - Mist Cooler System
En liten detalj som gör en enorm skillnad. Förhindrar att metallverktyg överhettas och ökar maskinens
avverkningskapacitet avsevärt. Läs mer

EZchange™
Detta system för verktygsbyten, som utvecklats av HTC, är snabbt, enkelt och säkert. Alla
slipmaskiner från HTC använder samma verktygssystem. Läs mer

God arbetsmiljö
HTC:s maskiner är perfekt balanserade under slipning, utan sidkrafter och med vibrationsnivå långt
under tillåtna gränsvärden. Ljudnivån är mycket låg och slipningen är praktiskt taget dammfri.

Namn
Artikelnummer

HTC 1500 ixT
967838101

967838101

Längd

2600 mm

102 inch

Bredd

1450 mm

57 inch

Höjd

2000 mm

77.5 inch

1900 kg

4,188 lbs

2 x 11 kW

2 x 15 HP

Max 63 Amp

80 Amps

Spänning

400 V

3 x 460 V

Frekvens

50/60 Hz

60 Hz

Sliptryck

450 kg

992 lbs

300 - 2000 rpm

300 - 2000 rpm

8 x 270 mm

8 x 10.6 inch

530 kg

1168 lbs

1380 mm

54.3 inch

2

2

24,5 L

6.5 gallons

Yes

Yes

Cord Reel

42 m

137 feet

Sugeffekt

Automatiskt dammutsugssystem

Vikt
Motoreffekt
Strömförbrukning

Varvtal
Slipskivor
Vikt, sliphuvud
Slipbredd
Slipmotorer
Vattentank
Mist Cooler System
Rekommenderade
sugsystem

Sugmotoreffekt
Max. teoretiskt luftflöde
Styrsystem
Upphängning
Hjuldimensioner
Effekt hjuldrift

2 x 3 kW

2 x 4 HP

1000 m³/hour

680 cfm

2 st. 2-vägs joystick
3D floating system
16'' x 4'' (fram); 6'' x 2'' (bak)
2 x 1 kW

2 x 1.3 HP

